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Acte adoptate
Ordinul nr. 102/2020 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor - M. Of. nr. 75 din 3 februarie 2020;

Ordonanța nr. 6/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - M. Of. nr. 72 din 31 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 409/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2020 - M. Of. nr. 69
din 31 ianuarie 2020;

Ordonanța nr. 5/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală - M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2020;

Regulamentul nr. 1/2020 al Autorității de Supraveghere Financiară pentru
modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere
Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață - M. Of. nr. 63 din 30 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 50/462/2020 al ministrului finanțelor publice și al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea și completarea
anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și
societății informaționale nr. 2.311/452/2016 privind aprobarea intermedierii vânzării
colectării și subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate
populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., în cadrul Programului Tezaur - M. Of. nr. 62 din 29 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 102/2020 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune și
al comisionului unic de analiză în cadrul programului „Prima casă”, precum și al comisionului de administrare și
al comisionului de risc în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi - M. Of. nr. 57 din 29
ianuarie 2020;

Ordinul nr. 93/2020 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea fondului anual de premiere
pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2020, precum și
pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale - M. Of. nr. 51 din 27 ianuarie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/127 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 ianuarie 2020 de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021
și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 27 din 31 ianuarie 2019;

Proiecte legislative
Guvernul României
Proiect de hotărâre a Guvernului pentru completarea Normelor de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind
aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu
modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.053/2014 - publicat în data de 3 februarie 2020;

Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea art. 3 din anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului
„Prima casă” - publicat în data de 30 ianuarie 2020;

Senatul României
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(B5/2020) - publicată în data de 28 ianuarie 2020.
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